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Χαρακτηριστικά του σημερινού εργασιακού 
περιβάλλοντος 

 

Διαρκώς μεταβαλλόμενο 

 

Ανταγωνιστικό 

 

Εξαιρετικά απαιτητικό 

 

Απρόβλεπτο 

 

Έντονα Πελατοκεντρικό 

………………….. 

 …αλλά  και με ευκαιρίες!!! 
 

 



Διαρκώς μεταβαλλόμενο 

     

    Επίδραση πολιτικών,  οικονομικών, κοινωνικών, 

τεχνολογικών, νομικών, περιβαλλοντικών 

παραγόντων, ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, έμφαση 

στην καινοτομία… 

Δημιουργούν νέα δεδομένα στην εργασία 

 



 Ανταγωνιστικό 

     

 

    Βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου των 
εργαζόμενων, μεγάλη προσφορά εργασίας, συνεχής 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων… 

 

Καθιστούν ιδιαίτερα έντονο τον ανταγωνισμό 
μεταξύ των εργαζομένων 



Εξαιρετικά απαιτητικό  

     

 

    Ανάγκη ευθυγράμμισης με τις απαιτήσεις της αγοράς, 
multi tasking εργαζόμενοι, ανάγκη διαχείρισης του 
εργασιακού άγχους, ομαδική εργασία, περισσότερες 
συγκρούσεις, πολυ-πολιτισμικό περιβάλλον… 

 

Δημιουργούν την ανάγκη συνεχούς προσαρμογής 
και αναβάθμισης των προσόντων των 

εργαζομένων 



Απρόβλεπτο  

     

 

Συγχωνεύσεις, εξαγορές, νομοθεσίες… 

 

Δημιουργούν την ανάγκη ευελιξίας και ύπαρξης 
εναλλακτικών λύσεων εκ μέρους των 

εργαζομένων   



Έντονα Πελατοκεντρικό  
    

    Εστίαση στην παροχή ποιοτικής εξυπηρέτησης προς 
τον πελάτη, συνεχής προσαρμογή στις ανάγκες των 
καταναλωτών, επενδύσεις στην τεχνολογία προς 
όφελος του πελάτη… 

 

Καθιστούν αναγκαία την  προσαρμογή των 
εργαζομένων σε περιβάλλον  Customer  Oriented  

(αντί για Sales Oriented ) 

 



 

Επιμονή και αυτοπειθαρχία 

Εστίαση στη ¨δια βίου μάθηση¨ 

Μεθοδικότητα 

Αντίληψη των τάσεων της αγοράς 

¨Τσαγανό¨( θάρρος, κουράγιο ) 

Εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες 

Ικανότητες* 

…………………….. 

Δεξιότητες* 

 

 

Αλλά και με ευκαιρίες…για όσους διαθέτουν: 



    

 

     Είναι οι προσωπικές δυνατότητες κάθε ατόμου που μπορεί 
να είναι ταλέντα, κλίσεις ή προδιαθέσεις που είτε  
αναπτύχθηκαν ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης 
κληρονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων είτε είναι 
έμφυτες 

 

 

 

 

     

Ικανότητες 



ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

Αισθητηριακές (όραση, αφή, ακοή) 

 

Σωματικές (μυϊκή δύναμη, συντονισμός κινήσεων) 

 

Μηχανικές (κατανόηση λειτουργίας μηχανών) 

 

Νοητικές (γλωσσική, μαθηματική, μνήμη, φαντασία,     
παρατηρητικότητα, αντίληψη του χώρου) 

 

Καλλιτεχνικές (μουσικής,  χορού, υποκριτικής) 

 

 

 

Ικανότητες 



  

    Ως δεξιότητες ορίζονται  εκείνες οι γνώσεις-¨στάσεις¨ και    
δυνατότητες  που μπορούν να αναπτυχθούν, καθιστώντας το 

άτομο ικανό να επιτύχει τους στόχους του (ΟΟΣΑ) 

 

Αναπτύσσονται με την μάθηση μέσω της εκπαίδευσης και της 
πρακτικής εξάσκησης    

 

   Θεωρούνται απαραίτητες για την επιτυχημένη προσαρμογή 

      των εργαζόμενων στην επιχείρηση και την αποτελεσματική  

      εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται 

 

 

Δεξιότητες 



  

 

 

Οι δεξιότητες θεωρούνται σήμερα ως ¨σημαντικό νόμισμα  

 

στην αγορά εργασίας¨     

Δεξιότητες 



 Ομαδικότητα :  να συνεργάζεται εποικοδομητικά με τους 
άλλους  για την επίτευξη ομαδικών στόχων 

 

  Επικοινωνία : να παρουσιάζει τα επιχειρήματα του με 
δομημένο τρόπο, να ακούει ενεργητικά και να επηρεάζει την 
κατάσταση και την συμπεριφορά των άλλων, προκαλώντας 
την εμφάνιση ιδεών, πράξεων και συναισθημάτων. Να 
αξιοποιεί την εξωλεκτική επικοινωνία 

 

  Διαχείριση χρόνου: να αξιοποιεί τον χρόνο σωστά και 
αποδοτικά, έτσι ώστε να επιτυγχάνει τους κύριους στόχους 
του. Να μπορεί να διαχωρίζει τα σημαντικά από τα επείγοντα  

 

   

    

Δεξιότητες 



  

  Διαχείριση συγκρούσεων στο εργασιακό περιβάλλον : 
να επικοινωνεί με τρόπο που βοηθά στην αποκλιμάκωση μιας 
σύγκρουσης  και προάγει τον διάλογο 

 

  Διαπροσωπική ευαισθησία : να δείχνει σεβασμό και 
κατανόηση για τα αισθήματα και τις ανάγκες των άλλων 

   

    Προσαρμοστικότητα : να προσαρμόζεται με επιτυχία στις 
συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και συνθήκες του 
εργασιακού περιβάλλοντος 

 

 

Δεξιότητες 



 

  Προγραμματισμό και οργάνωση : να θέτει και να 
διαχειρίζεται σχέδια δράσης , τηρώντας τις εταιρικές 
πολιτικές και διαδικασίες   

 

  Δημιουργία αρμονικών σχέσεων με συναδέλφους και 
πελάτες: να κτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης προάγοντας το 
επίπεδο συνεργασίας 

 

  Δημιουργικότητα και πρωτοτυπία: να δημιουργεί νέες 
ιδέες και προσεγγίσεις σε θέματα της εργασίας 

  

 

   

Δεξιότητες 



 Ηγεσία: να καθοδηγεί και να παρακινεί τους άλλους, 
καλλιεργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης , με σκοπό  την 
επίτευξη των στόχων της ομάδας     

 

 Ανάλυση και Επίλυση Προβλημάτων: να αναλύει τα 
διάφορα θέματα και να προβαίνει σε ορθολογικές κρίσεις 

 

 Αντοχή στο εργασιακό άγχος: να διατηρεί αποτελεσματική 
συμπεριφορά, κάτω από συνθήκες πίεσης. Να μην χάνει τον 
στόχο του και να διαθέτει ¨σκληρότητα¨ 

 

  Πειστικότητα και επιρροή : να επηρεάζει και να πείθει 
τους   άλλους, προκαλώντας αλλαγή στη συμπεριφορά τους, 
ιδιαίτερα σημαντική δεξιότητα για όσους αναζητούν εργασία 

 

 

Δεξιότητες 



 Υποκίνηση: να εργάζεται σκληρά, επιδεικνύοντας 
ενθουσιασμό και δέσμευση στην καριέρα και τους 
προσωπικούς του στόχους 

 

  Αποδοχή της διαφορετικότητας: να κατανοεί και να 
επιδεικνύει ευαισθησία και δεκτικότητα όσον αφορά τις 
διαφορετικές κουλτούρες, έθιμα και νοοτροπίες 

 

  Πελατοκεντρική αντίληψη: να αντιλαμβάνεται την αξία 
του πελάτη και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 

 

 

 

 

Δεξιότητες 



 Λήψη Αποφάσεων και Πρωτοβουλία: επιδεικνύει 
ετοιμότητα στη λήψη αποφάσεων και στην ανάληψη 
πρωτοβουλιών  

 

  Ενδο- Επιχειρηματικότητα : να κατανοεί και να εφαρμόζει 
εμπορικές και επιχειρηματικές αρχές. Να αντιμετωπίζει τα 
ζητήματα από την άποψη του κόστους, του κέρδους και της 
αγοράς 

 

 Στρατηγική Σκέψη: να αντιλαμβάνεται την μακροπρόθεσμη    
επίδραση των σχεδίων και των πολιτικών της επιχείρησης, 
ως προς την επίτευξη των στόχων της 

 

 

 

Δεξιότητες 



 

 

    …οι επιχειρήσεις εστιάζουν περισσότερο στην 
προσέλκυση υποψηφίων που διαθέτουν τις 
απαραίτητες δεξιότητες, ¨στάσεις ¨ και συμπεριφορές , 
έτσι ώστε να τους εκπαιδεύσουν στο αντικείμενο 
εργασίας τους σύμφωνα με την επιχειρησιακή 
πολιτική !!! 

 

       

 

Σήμερα… 



 

 

   

 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! 

 

Καλή επιτυχία! 

 

 

       

 

Τελειώνοντας… 


